Referat for menighedsrådsmøde, Nørre Herlev Kirke, den 13/11 2018
1) Godkendelse af referat fra MHR-mødet, den 4/10 2018
Referatet blev godkendt.
2) Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
3) Valg af formand
John blev genvalgt med alle stemmer.
4) Valg af næstformand
Søren blev genvalgt med alle stemmer
5) Valg af kontaktperson
Kirsten blev genvalgt med alle stemmer. Opgaven klares i samarbejde
med Charlotte - som vedtaget på forrige møde.
6) Valg af kasserer
Anne-Marie blev genvalgt med alle stemmer.
7) Valg af kirkeværge
Anne-Marie blev opstillet og valgt til posten.
8) Korrespondance og meddelelser
Postlisten blev sendt rundt. Charlotte deltager i
repræsentantskabsmødet for Det fælles Kirke - og Regnskabskontor
den 28/11.
9) Meddelelser fra sognepræsten
Foredraget - den glødende sky - gik fint, dog begrænset fremmøde.
Alle helgenes GT gik rigtig godt. Stor opbakning og højtidelig stemning.
Rock-GT gik særdeles fint (71 lyttere).
Øl-foredraget er blevet annonceret på FB. Tilmelding til CC.
Kirkens 1/2-års-plan blev præsenteret og godkendt.
10) Godkendelse af kvartalsrapporten pr. 30/9 2018
Kvartalsrapporten blev godkendt.
11) Nyt vedr. varmeanlæg
Der har været holdt møde med Anne Nebel, arkitekt og en
varmekyndig ingeniør vedr. problemerne med det nuværende
varmeanlæg. Lige nu er kirkerummet meget tilsodet. De ti vil gå i
tænkeboks for at finde ud af, hvilken løsning der vil afhjælpe
problemet med tilsodning. MHR venter på resultatet af mødet og et
forventet udspil. Der er indsendt ansøgning til Nationalmuseets
kirkekonsulenter om en besigtigelsesrapport vedr. kalkning og
inventar. Ventetiden på sådan en rapport er op til 12 mdr. I denne
periode udføres fugtmåling i kirken.
12) Orientering om den Fælles Kirkegårdsdrift
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Referat af mødet i Kirkegårdsdriftudvalget er udsendt.
13) Orientering fra kontaktperson
Kontaktpersonen orienterede.
14) Orientering fra Grøn Kirkeudvalg
Det næste møde i GKU blev fastlagt til den 3/1 2019.
15) Orientering fra øvrige udvalg
Festudvalget besluttede, at der afholdes fælles skovtur for råd og
personale den 30. juni 2019 efter GT.
16) Evt.
Intet at berette.
Mødet afsluttet kl. 20.45

Således opfattet og refereret
Mvh Søren
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